
UBND THANE PHO A NANU CQNG HOA xA HQI CmJ NGHIA YIT NAM 
VAN PHONG Dc Ip  -  Tui  do - Hnh phñc 

S6: 1153 /VP-HCTC Dà N8ng, ngày ,i,g tháng nàm 2023 

V/v d nghj tham gia gop dir thão Th 
trInh, Quyet djnh ban hành quy dtnh 

chirc n.ng, nhim Vii, quyên hn và CO 
câu to chtrc cüa Van phOng UBND 

thàrth phô Dà Nng 

KInh gui: 
- Cáo só ban, ngành; 
- UBND qun, huyn; 
- Cáo dan vj sir nghip trirc thuc UBND thành phô. 

Can cir Thông tu s 01/2022/IT-VPCP ngày 02 tháng 5 nám 2022 càa B 
tnthng, ChCi nhim Vn phOng Chinh phü huóng dn cht'ic nAng, nhim vI, quyên 
han cüa Van phông UBND tinh, thành phô trirc thuc Trung uo'ng và Cong van 
so 1771L1BND-SNV ngày 12 tháng 01 nAm 2023 cüa Chii tich UBND thành phô 
Dà Nàng ye vic xây dçrng Quyêt dtnh  cüa UBND thành phô quy djnh chirc 
nng, nhim viii cüa các so', ban, ngành; Van phOng UBND thành phô Dà Nàng 
xây dmg di tháo T trmnh, Quyêt djnh ban hành quy dnh chüc nàng nhim vçi, 
quyên han  và ca câu to chüc cüa VAn phOng UBND thành phô. 

Can c1r quy trInh xay drng và ban hành vAn bàn quy pham pháp 1ut, VAn 
phOng UBND thAnh phô kInh dê nghj các co quan, don vj quan tam, tham gia 
kiên dOi vO'i dir thào To' trInh, Quyêt djnh ban hành quy dinh chrc nAng nhim 
vti, quyên han  và Ca câu to ch'Cc cüa VAn phèng UBND thành pho (dinh kern 
Cong vAn nAy); ni dung gop cüa cáo ca quan, don vj xin giiri ye VAn phông 
UBND thành phO truâc ngAy 01 tháng 3 nAm 2023. Sau th?i gian nAy, VAn 
phOng LJBND thàrih phô lthOng nhn duçc kiên tham gia cüa Co quan, don vj 
thI xem nhu' thông nhât vói cáo dy thAo vAn bàn nêu trên. 

Kirih d nghj Cáo ca quan, don vj quan tam, cho kiên./.z1- 

No'! n/i In: 
- Nhu trên; 
- CVP và các PCVP UBND TP; 
- Các do vj thuc và trrc thuOc (gop s'); 
- Cong Thông tin din tfr TP (dang toàn van 

dr thào các vin bàn do lay kiên); 
- Lu'u: VT, HCTC. 

Nguyn Ha Nam 



UBND TI-JANET PRO DA NANG CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VTET NAM 
VAN PHONG Dc Ip - T,r do - Htnh phüc 

S& /TTr-VP Dà Nng, ngày tháng nám 2023 

TO TRIMI 
V diy thäo Quyt djnh ban hành quy djnh chfrc Hang, nhim vij, 

quyn htn Va co' câu t chfrc cüa Van phông Uy ban nhân dan thành phô 

KInh gfri: Uy ban nhân dan thành ph DàNng 

Can ci Lut Ban hành vn bàn quy phm pháp 1ut ngày 22 tháng 6 nàm 
2015; Lut st:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phtm 
pháp 1ut ngày 18 tháng 6 nàm 2020; Nghj djnh so 34/20161ND-CP ngày 14 tháng 
5 nàm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diu và bin pháp thi hành Lut 
Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut; Nghj dn1i so 1 54/2020/ND-CP ngày 31 
tháng 12 nàm 2020 cüa Chinh phü sfra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
34/2016/ND-CP; 

Can cá Thông tLr so 01/20221r1-VPCP ngày 02 tháng 5 11am 2022 cüa Bô 
tnr&ng, Chi nhirn Van phông ChInh phü huàng dn ch(rc nng, nhim vy, quyên han 
cüa Van phông Uy ban nhân dan tinh, thành phô trrc thuc Trung ucing; 

Thixc hin Cong van so 177/UBND-SNV ngày 12 tháng 01 nàrn 2023 cüa 
Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Dâ Nàng ye vic xay dmg Quyêt djnh cña 
Uy ban nhân dan thành phô quy dnh chtrc nAng, nhim vi.i cüa các so, ban, ngành; 

Van phông TiJy ban nhân dan thành ph Dà Nng (sau day vi& t&t là Van 
phông) d xây dng dir thão Quyêt djnh ban hành quy djnh chirc nang nhim vi1, 

quyên hn và co câu to chCrc cüa Van phông, gôm các nti dung sau: 

i. ST1J' CAN THIET BAN HANTI VAN BAN 

Can cr Thông ta so 01/2022/TT-VPCP ngày 02 tháng 5 nàm 2022 ci:ia B 
tnrOng, Chñ nhim Van phông Chinh phü huOng dan chc nàng, nhiêm via, quyên han 
cüa VAn phông Uy ban nhân dan tinh, thành phô trçrc thuc Trung u'o'ng; V phông 
dâ xây dng, trInh SO NOi v11 thâm dnh và trinh Uy ban nhân dan thành phô ban 
hành Quyt djnh so 1893/QD-UBND ngày 15 tháng 7 nAm 2022 ye quy dnh chirc 
nAng, nhim v, quyên hn và co càu to chirc cUa VAn phông. Tuy nhiên, vic ban 
hành Quy& djnh so 1 893/QD-UBND ban hành quy djnh chOc nAng nhiêm vu, 
quyn hn và co câu to chtrc cüa Vn phông bAng hIrth thirc van bàn hânh chInh là 
chua phii hcrp. 

CAn c1r Kêt 1un so 667 1/KL-BNV ngày 26 tháng 12 nArn 2022 cüa B Ni 
vu và kiên chi do cüa Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô tai  Cong van so 
177/UBND-SNY ngày 12 tháng 01 näm 2023 ye xây dmg Quyet dnh cüa Uy ban 
nhân dan thành phô quy djnh chüc nang, nhim vi cüa các sO, ban, ngành theo 
hInh thirc van bàn quy phm pháp 1t4t; VAn phông xây dirng d thào Quyêt dinh 
ban hành quy djnh chrc nAng, nhim viii, quyên hn và Co Can to chtrc cüa VAn 
phOng TJy ban nhân dan thành phô Ba NAng. 

Du'thão 
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II. MJC Did, QUAN DIEM CIII DiO CUA VIC XAY DuNG 

1. Miic dIch 
Xây di.rng d thào Quyêt dnh ban hành quy djnh ehtrc näng, nIiim vi1, 

quyên hn và Co câu to chic cia Van phông Uy ban nhân dan thành phô Dà Nng 
theo hInh thirc van bàn quy pham pháp 1ut dê thay the Quyêt dnh so i 8931QD-

UBND ngày 15 tháng 7 nàm 2022 càa Uy ban nhân dan thành phô nhàm phñ hcp 
vOi quy djnh cüa pháp 1u.t và dam bào thc hin dung chirc näng, nhim vi, quyên 
hn cüa Van phông theo quy dtnh tii Thông tu so o 1/2022/TT-VPCP ngày 02 thang 
5 nàm 2022 c1ia B trung, Chü nhim Van phOng ChInh phü hithng dn chüc nang, 
nhim vii, quyên hn cfia Van phàng Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc 

Trung mTmg. 

2. Quan dim chi do 

a) Tip tiic di mói, s&p xp t chi'rc b may và quàn 1, nâng cao cht luçmg, 
hiuquà hot dng cüa Van phông Uy ban nhân dan thành phô theo tinh than Nghi. 
quyêt so 1 8-NQ/TW, Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 nàm 2017cüa 
Ban Chap hành Trung uong (khóa XTI) và các van bàn chi do cüa Thành üy, Uy 

ban nhân dan thành phô. 

b) Tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành va dam bào tInh h thng, 
th6ng nhât trong vic thrc hin chirc nàng, rthim vçi, quyên hn cüa Van phèng 
duqc quy dinh cüa Lut To chirc chinh quyên dja phuong, Nghj dnh so 
24/2014/ND-CP, Nghj djnh sO 1 07/2020/ND-CP cüa ChInh phñ; phü hgp vó chc 
näng cüa co quan tham mini, giüp vic, phic vi,i hoat dng cüa Uy ban nhân dan, 
Chü ttch Uy ban nhân dan thành phô dugc quy dinh ti Quy chê lam vic mâu cüa 
Uy ban nhân dan thành phô ban hành kern theo Qyêt djnh so 53/2006/QD-TTg 
ngày 08 tháng 3 näm 2006 cua Thñ tuó'ng ChInh phü và không chông chéo vi 

chuc nàng, nhim v cüa các co quan khác... 

c) Khi Van phèng Chmnh phü hoc co' quan có th.m quyn quy dlnh khác 
vói quy djnh chuc nàng, nhim v, quyên hn và co câu to chuc cfia Van phông 
Uy ban nhân dan thành phO ti Thông tu sO O1/2022/TT-VPCP thI thirc hin theo 
quy djnh cña co quan do, trung hçTp Co nhiêu quy din1i ye mtt ni dung thI thçrc 
hin theo quy dinh cüa co quan có thâm quyên cao hom 

Ill. QUA TRINH XAY DTXNG DI) THAO 

Can ci chü truong, kin chi dao cüa Chü tjch Thy ban nhân dan thành ph6 
ti Cong van so 177/UBND-SNV, Van phông Uy ban nhân dan thành phô xày 
dimg di,r thào Quyêt djnh ban hành quy djnh chuc nàng, nhim vi,i, quyên hn va 
co câu tO chirc cüa Vn phng và thirc hin các ni dung sau: 

1. Gui 1y kin CáC co quan cO lien quan và däng cong khai trên Cng 
Thông tin din tu thành phO trong thi gian 30 ngày ye dir thào van bàn. 

2. Tng hçip kin gop ', tiêp thu, hoàn thin dci thâo van bàn và gui S Ni 
vii thârn djIilI ni dung vâ gui S Tu pháp thâm djnh theo quy djnh cüa Lut Ban 
hành van bàn quy pham pháp 1ut theo quy dnh. 
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3. Sau khi có kin thm djnh cUa S& Ni vii và S Tix pháp, VAn phông TJy 
ban nhân dan thành phô tong b9p, tiêp thug kiên thâm djnh, hoAn chinh ho so trmnh 
Uy ban nhân dan thành phô xern xét, quyêt djnh. 

IV. BO cvc vA NQI DUNG CO BAN CUA Dl)' THAO 

1. B cic 

a) Quy& djnh ban hành 

b) Quy dnh chrc nAng, nhim vi, quyn h.n Va co' cu t chirc cüa VAn 
phông Uy ban nhân dan thành phô Dà Nng kern theo Quyét djnh. 

2. Ni dung co' ban cüa dir thão 

Dir thâo Quyêt dinh  grn 03 diu và Quy djnh kern theo Quyt dnh gm 05 
diêu, cii the nhur sau: 

a) Diu 1: Vj trI, chirc nAng. 

b) Diu 2: Nhim vçt, quyn han. 

c) Diu 3. Co' cu t chüc 

d) Diu 4. Biên ch Va sé 1uçing ngutM lam vic 

d) Diu 5. To chirc thixc hiên 

V. MQT SO NQI DUNG CHINE! QUY DINT! 

1. Vj trI và chfrc nàng 

a) VAn phông Uy ban nhân dan thành pM là Ca quan chuyên mon thuc Uy 
ban nhãn dan thành phô; bO may tham m.ru, giüp vic, phic v1i hoat dng cüa Uy 
ban nhân dan, ChÜ tch TJy ban nhân dan thành phô. 

b) VAn phông Uy ban nhân dan thành pM có chrc nAng tham miru, giiiip Uy 
ban nhân dan thành pM ye: Chuung trinh, kê hoach cong tác cüa Uy ban nhân dan 
thành phô, Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô; kiêm soát thu tiic hành chInh; to 
chuc trin khai thixc hin co chê mt cira, mt cira lien thông trong giài quyêt thu tic 
hành chmnh thuOc thâm quyén cüa dja phuo'ng; to chirc, quãn l và cong bO các thông 
tin chmnh tht'rc ye hoat  dng cüa Uy ban nhân dan thành phô, Chü tch Uy ban nhan 
dan thành ph6; dâu mi Cong Thông tin din ti:r, kêt nôi h thông thông tin hành 
chInh din ti.'r phiic vii cong tác lAnh dao,  clii do, diOu hành cña Uy ban nhân dan 
thành phô, Chu tch Uy ban nhân dan thành pho; quàn l Cong báo và phc vii các 
boat dng chung cüa Uy ban nhâri dan thãnh phô; giüp Chitjch Uy ban nhân dan 
thành phô và các Phó Chñ tjch Uy ban nhân dan thành phô th?c hin nhiêm via, 
quyn han  theo thâm quyên; quAn l cOng tác quân trj ni b cüa VAn phOng. 

c) VAn phông có ti.r cách pháp nhân, con du và tài khoàn riêng do Chánh 
VAn phông lam chü tài khoãn. 

2. Nhim vy, quyn hn 

VAn phOng Uy ban nhân dan thành pM thc hin các nhim vi và quyn 
han dtr?c quy dnh tai  Diêu 2 Thông tu so 01/2022/TT-VPCP ngày 02 tháng 5 nAm 
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2022 cüa B tru&ng, Chü nhim Van phông ChInh phü huó'ng dn chirc nàng, 
nhiin vij, quyên hn cüa Van phông Uy ban nhân dan tinh, thành phô trçrc thuc 
Trung uong. 

3. Co cu t chfrc 

a) Lãnh do Van phông 

VAn phông TJy ban nhân dan thành ph có Chánh Van phàng vã cáo Phó 
Chánh VAn phông. So lucing Phó Chánh VAn phông thirc hin theo Quy djnh cüa 
Uy ban nhân dan thânh phô ye so luçing cap phó ngithi ch'rng dau các co quan 
chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phô. Vic bô nhim, bô nhim 1i, mien 
nhirn, dieu dông, luân chuyên, khen thu&ng, k 1ut, cho tü chirc, nghi hiru và 
th1rc hin các chê dO, chinh sách dôi vi Chánh VAn phông và Phó Chánh Van 
phông do Chü tjch Uy ban nhân dan thành phO quyêt dnh theo quy djnh cüa Dâng, 
pháp 1u.t và quy djnh ye phân công, phn cap quãn 1 can hO,  cong chic, viên chrc 
ciia Chñ tch Uy ban nhân dan thành phô. 

b) Các phông, ban thuOc VAn phông Uy ban nhân dan thành ph& gm: Ban 
Tiêp cong dan, Phông Dâu tu- Do thj, Phông Hành chinE - To chtrc, Phbng Khoa 
giáo - VAn xã, Phàng Kinh tê, Phông Kiêm soát thu tVc  hành chInh, Phông NOi 

chInE, PhOng Quàn tn, - Tài vçi, Phông Tong hqp. 

c) Các don vt sir nghip trirc thuOc VAn phông Uy ban nhân dan thànih ph, 
gôm: Ban Quàn 1 Tôa nba Trung tam Hành chInE thành phô, Cong Thông tin din 
tfx thành phO, Nhà khách Uy ban nhân dan thành phô. 

4. Biên ch và s hrçrng ngtrbi lam vic 

a) CAn cir vào kbôi lucmg cOng vic, tlnh cht, dc dim chirc nAng, nhim V1T, 
vi tn viêc lam, hoat dông cua co quan va cac don vi truc thuôc, Chanh VAn phong 
trInh Uy ban nhân dan thãnh phô quyêt djnh biên chê cong chrc, so hxçmg ngi1i 
lam vic và hçip dOng lao dng cüa VAn phông theo quy dnh. 

b) Vic phan bè biên ch cong chirc gina cáo phàng, ban do Chánh VAn 
phông quyêt djnh trên ca s& nhim vçi, khôi hrcing cong vic và theo quy dtnh  ti 
Nghj djnh so 107/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 nArn 2020 c1ia ChInh phü si:ra dôi, bô 
sung mOt  so diêu cüa NghI djnh so 24/2010fND-CP ngày 04 tháng 4 nAm 2014 cüa 
Chmnh phü quy djnh to chirc cáo co quan chuyên mon thuOc  Uy ban nhân dan tinE, 
thành phô trçrc thuOc Trung uo'ng. 

c) Vic b trI cOng tao d& vâi cong chi.rc, viên chic cüa VAn phông cAn cir 
vào vj trI vic lam, tiêu chuân chirc danE cOng chrc, vien chüc và theo phâm chat, 
nAng lrc, s truông, dam báo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

vi. NTE]tNG vAN DE xi Y MEN (NEU CO) 

(VAn phông TiJy ban nhân dan së cp nht nOi  dung gop ciiia các co quan, 
dan vj sau khi lay kiên). 

so gm: Dr thão Quyêt djnh, báo cáo giái trInh tip thu kin gop (nu 
có); báo cáo tham djnh cüa S& Tu pháp và Sà NOi  via, báo cáo giãi trInh tiêp thu 
kin thnt djrih (nêu co). 
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Trên ay là T? trInh v dir thào Quyk djnh ban hành quy djnh chic näng, 
n1iim viii, quyên han và Ca câu to chrc cüa Van phèng Uy ban nhân dan thành phô 
Dà Nang, kInh trmnh Uy ban nhân dan thành phô xem xét, quyêt djnh.I. 

No'i nhln: 
- UBND thânh phô (báo cáo); 
- SNii vu; 
-SóTupháp; 
- CVP và các PCVP UBND TP; 
Cac&rnvthucvatcthuC 

- Luii: VT, HCTC. 

CHANH VAN PRONG 

Nguyen Ha Nam 



IJY BAN NIIA]N DAN 
THANB PHO BA NANG 

S: /2023/QD-UBND 

CONG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Ti do - Hinh phñc 

Dà Náng, ngày tháng nàm 2023 

QUYET BNH 
V vic quy dnh chfrc nàng, nhim vy, quyn hn và co' câu t chü'c 

cüa Van phông Uy ban nhân dan thành ph Ba Nng 

UY BAN NTIAN DAN THANTI PHO BA NANG 

Can ciLuçt Tc ch1'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ct' Lut sz'a do2i, bo2  sung mt so' diê'u cia Lut TO' chz'c ChInh phi và 
Luct TO chi'c chInh quyên dfaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cNgh djnh sO' 24/2014/ND-CT ngày 04 tháng 4 nàm 2014 cia ChInh 
phi quy dlnh  tO chic các cc' quan chuyên mOn thuç3c Uy ban nhán dan tinh, thành 
phO tricc thuç5c Trung u'ong; 

Cán ci'cNgh/ dinh s 107/2020/ND-CT ngàyl4 tháng 9 nàm 2020 cia ChInh 
phz tha dOi, bO sung mt sO diéu cia Ngh/ djnh so 24/2010/ND-CT ngày 04tháng 
4 nám 2014 cia ChInhphi quy djnh to chic cOc cci quan chuyên mOn thuc Uy ban 
nhOn dan tinh, thành phO tricc thuc5c Trung uzmg; 

Can ci Thông tu' s 01/2022/1  T-VPCT ngày 02 tháng 5 nàm 2022 cia B5 
tru'Og, Chi nhiçm Van phOng ChInh phi hu'O'ng dan chtc náng, nhim vy, quyên 
hQn cia Van phOng Uy ban nhán dan tmnh, thành phô try'c thuç5c Trung u'o1g; 

Can cu'Nghf quyê't sO 346/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nànz 2020 cia Hi 
dng nhán dan thành phO Dà Náng ye vic thành 1p Van phOng Uy ban nhán dan 
thành phO Dà Náng; 

Can ci Quyt djnh sO' 21/2021/QD-UBND ngày 30 tháng 8 nám 2021 cza 
TJy ban nhán dan thành phO Dà Náng ban hành Quy dinh ye quán lj tO chic b 
may, biên ché', vi trI viêc lam, can b, cOng chic trong cci quan hOnh chinh thuc 
thdm quyén quán lj cia Uy ban nhán dan thànhphO Dà Nàng, 

Theo d nghi cia Chánh Van phOng Uy ban nhán dan thànb pho' Dà Nãng 
tgi TO' trInh sO' /TTr- VP ngày tháng nám 2023, thâm djnh cüa SO' Ni vy 
thành phd Dà N&g ti Cong van so /SNV-TC1BC&CCHC ngày thOng 
nam 2023 vO SO' Tu' phOp thành phO Dà Nang tgi COng van rO /STP- 
XDVBQPPL ngày thOng nám 2023. 

QUYET BINH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh chirc nàng, nhim v, 
quyn htn và c cu th chrc c1ia VAn phông Uy ban nhân dan thành phô Dà NAng. 

Dy' thão 
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Diu 2. Quyt dnh nay có hiu lirc thi hành tü ngày tháng näm 2023 
và thay the Quyêt djnh so 1893/QD-UBND ngày 15 tháng 7 nàm 2022 cüa Uy 
ban nhân dan thành phO Dà Nàng ye quy djnh chiirc näng, nhim vi, quyên han  và 
co' câu to chirc cüa Van phông Uy ban nhân dan thành phO Dà Náng. 

Diu 3. Chánh Van phông Üy ban nhn dan thành ph; Giárn dc các So': 
Ni vi, Tài chinh, Ti,x pháp và thu tru'Ong các cci quan, dciii vj có lien quan chu 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
-NhuDiéu3; 
- Van phOng ChInh phfi; 
-BNivi; 
- Ciic Kiêm tra VBQPPL (B Tu phap); 
- T1iu'mg trirc Thànli üy; Thu'mg tr%rc HDND TP; 
- Chü tjeh và the Phó CT UBND TP; 
- UB MTTQ va các doàn the TP; 
- UBND các qun, huyn; 
- VP UBND TP: CVP vâ các PCVP, 
cáo do'n vj thuc và trirc thuc; 

- Cong Thông tin din tü thành phô; 
-Liru:VT, SNY. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Lê Trung Chinh 



JY BAN NBAJ DA]4 CONG HOA xA HQI cirO NGHIA \TIIT NAM 
THANTI PHO BA NANG Bc 1p - Tij do - Hnh phñc 

QUY B!NII 
Chfrc nàng, nhim vi.i, quyn hn Va co' cu t chfrc 

cüa Van phông Uy ban nhãn dan thành phô Ba Náng 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh só. /2023/QD- UBND ngày tháng nám 2023 

cia Uy ban nhán dan thành phó Dà Náng) 

Biêu 1. Vj trI và chIrc nãng 

1. Van phông Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng (sau day vit t&t là Van 
phông) là co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phô; b may tham 
mu'u, gii'ip vic, phc vi hot dng cüa Uy ban nhân dan, Chfi ttch  Uy ban nhân dan 
thành phô. 

2. Van phông có chirc nàng tharn mini, giüp TiJy ban nhân dan thành ph v: 
Chuo'ng trInh, kê hoach  cong tác cüa Uy ban nhân dan thành pM, Chü tich Uy ban 
nhân dan thành phô; kiêm soát thu ti1c hành chinh; to chirc triên khai thirc hin Ca 

chê mt cira, mt cira lien thông trong giái quyêt thu tic hành chInh thuc thâm 
quyên cüa da phuang; to chüc, quãn 15' và cong bô các thông tin chInh thirc ye ho.t 
dng cüa Uy ban nhân dan thành phô, Chü tch Uy ban nhân dan thãnh phô; dâu 
môi Cong Thông tin din tir, kêt nOi h thông thông tin hành chInh din tü phc vi 
cong tác lânh do, chi do, diêu hành cüa Uy ban nhân dan thành phô, Chü tjch Uy 
ban nhân dan thành phô; quàn 15' Cong báo và phiic vii các hoat  dng chung cüa Uy 
ban nhân dan thành phô; gi1p Chü tch Uy ban nhân dan thành phô và các Phó Chü 
tch Uy ban nhân dan thành phô thirc hin nhim v, quyên hn theo thâm quyên; 
quàn 15' cong tác quãn trl ni b cüa Van phOng. 

3. Van phông có tu cách pháp nhân, con du và tài khoàn riêng do Chánh 
Van phông lam chü tài khoàn. 

Biu 2. Nhim vi và quyn hn 

1. TrInh Uy ban nhân dan thành ph6 ban hành: 

a) Quy ch lam vic cña IJy ban nhân dan thành pM. 

b) Quyt djith lien quan dn ngành, lThh v1.rc thuc phm vi quàn 15' cüa Van 
phông Uy ban nhân dan thành phô. 

c) Quyt djnh quy djnh chuc nAng, nhim vii, quyn hn và Ca CU t chirc 
cUa Van phông và dan vj s1r nghip cong l.p thuc Van phàng. 

d) Van bàn hithng dn th chirc nãng, nhim v, quyn hn cüa Van phông 
HOi dng nhan dan và Uy ban nhân dan qun, huyn. 

d) Chuong trmnh, k ho.ch lien quan dn 11th vixc chuyên mOn, nghiêp vu cüa 
Van phOng. 
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e) Quy& djnh phân cap, üy quyn nhim vii quân 1 nhà nuâc v ngành, linh 
virc thuc thm quyn cho Ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan thành phô 
(sau day gi chung là s) và Uy ban nhân dan qun, huyn. 

g) Van bàn khác theo phân cong cüa Uy ban nhân dan thành ph. 

2. Trmnh Chü tch Uy ban nhân dan thành ph ban hành vAn bàn thuc thrn 
quyn cña Chiii tjch Uy ban niaân dan thành phô theo phân cOng. 

3. Tham mru, xây dirng, quãn 1, theo dôi và t chi.rc thc hin chixcing trinh, 
k hoch cOng tác cüa Uy ban nhân dan thành phô 

a) Tng hcp d& nghj cüa các s&, Ca quan thuc Uy ban nhàn dan thành pM; 
Uy ban nhân dn qi4n,  huyn; co quan, to chic lien quan ye vic xây dirng chixo'ng 
trinh, kê hoch cong tác. 

b) Kin nghj vói Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph6 dua vào chuong trmnh, 
k ho.ch cong tác nhng van dê can tp trung chi dao, diêu hành hoc giao Ca quan 
lien quan nghiên ciru, xây dirng dê an, d an, dir tháo vAn bàn. 

c) Xây drng, trInli fJ ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan thành pM 
ban hành hoc phê duyt chuang trInh, ke hoch cong tác. 

d) Theo dOi, don dc các só co quan thuc Thy ban nhân dan thành pM; Uy 
ban nhân dan qun, huyn; các ca quan, to chirc lien quan thic hin chuang trinE, 
ke hoch cOng tác, bào dAm dung tiên d, chat 1uçmg. 

d) Djnh k3 hoc dt xut, báo cáo k& quA thrc hin; kMn ng giAi pháp; kjp 
thi báo cáo, diêu chinh chucmg trInh, kê hoch cong tác, dáp img yêu cau quãn 1, 
chi do, diêu hành cüa Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan thAnh phO. 

4. Phic viii hot dng chung cüa Thy ban nhan dan thAnh pM 

a) Chii tn, phi hçp vâi các ca quan lien quan chun bj chuang trInh, ni 
dung, phic vii các phiên h9p cUa Uy ban nhân dAn thành phO. 

b) Thrc hin cOng tác tang hQp, báo cáo. 

c) Theo döi, dOn dc, dánh giá kt quA tfrçrc hin Quy ch lam vic cña Thy 
ban nhân dan thành phô. 

d) Tham muu, giüp ThJy ban nhan dAn thành pM t chic cong tác tip cOng 
dan theo quy djnh cüa pháp lut hin hành cho dn khi có các quy djnh mi cüa 
pháp lu.t ye vAn dê nay. 

5. Tham mu-u, giiTp Chii tjch Uy ban nhân dan và các Phó Chü tjch Thy ban 
nhân dan thành phO (sau day gi chung là Lnh d.o lily ban nhAn dan thành ph6) 
thirc hin nhim vi, quyên hn theo thAm quyên 

a) Tham mu-u, giiip Lãnh do Thy ban nhân dan thành pM triu $p, chA trI 
các phiên hop, cuc hop, hi nghj (gui chung là cuc hop) cüa lily ban nhân dan, 
LAnh do Uy ban nhân dan thành phô: TrInh LAnh do Uy ban nhAn dAn thành pM 
cho kiên ye to chirc cuc hop; chü tn, phôi hp vó'i các co quan lien quan chuân 
bj chuung trInh, ni dung; dOn dOc cáo co' quan gui tài lieu; ghi biên bàn; ban hành 
thông báo kiên kêt 1un, chi do c11a LAnh dao  lily ban nhAn dan thAnh phi; th 
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chrchçp báo; thông cáo báo chI v ni dung các cuc h9p theo chi di.o cüa LanE 
dio Uy ban nhân dan thành phô. 

b) TrInh Lânh do Uy ban nhân dan thành ph6 giao Co quan lien quan chun 
b ni dung de LanE dao  Uy ban nhân dan thành phô báo cáo, giái trInh, trá 1èi chat 
van truó'c Hi dông nhân dan thành phô; phôi hçip vi các Co quan lien quan giiip 
LanE do Uy ban nhân dan thành phô xây dirng kê hoach, ni dung tip xác, giái 
quyêt, trà 1i kiên ngh cüa cir tn. 

c) Tharn mu'u, gilIp Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph phân cong cong tác 
cüa Chü tjch Uy ban nhân dan và các Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph 
theo döi, dOn doe, kiêm tra cong tác phôi hç'p gitta các sô, co quan thuc Uy ban 
nhân dan thành phô và Uy ban nhân dan qun, huyn theo quy djnh ci:ia pháp 1ut; 
tOng hgp, báo cáo Chitjch Uy ban nhân dan thành phô xir l nhthig vung mac, 
phát sinh dê kjp thii diêu chinh cho phü hçp. 

d) Tham muu, gi11p LanE do TiJy ban nhân dan thành phó trong vic cãi tin 
lê lôi, phuong thirc lam vic, chuyên dOi so, 1rng dçing cong ngh thông tin trong 
cong tác chi do, diêu hành; duy trI k cuong, k lut hành chInE nha nuOc trên da 
bàn thành phô. 

d) Tham mu'u, giüp Chñ tjch Uy ban nhân dan thành ph pMi hçip xay dirng 
Quy chê phôi hcip cong tác ciia Uy ban nhân dan thành phô vói các co quan, to chirc 
lien quan ti thành phô. 

e) Tham mixu, giüp Chü tjch TiTy ban nhân dan thành ph thçrc hin ch d 
thông tin, báo cáo djnh k, dt xuât theo quy djnh cüa pháp 1ut và yêu câu cUa co' 
quan có thm quyên. 

g) Ph6i hcip vâi các co' quan lien quan giüp Lanh do TiJy ban nhân dan thành 
ph6 tip cong dan theo quy djnh cüa pháp 1ut và Quy chê lam vic càa Uy ban 
nhân dan thành phô. 

h) Chun bj chuo'ng trInh, ni dung các chuyn cong tác, tip khách cüa LanE 
do TiJy ban nhân dan thành phô theo quy dnh. 

i) Tip nhân, tham mu'u, phi hgp xiir l the vn d báo chI nêu theo quy dinh 
và chi do cüa LanE do Uy ban nhân dan thânh phô. 

6. Tip nhn, xir l, phát hành, quán 1 van bàn trInh Uy ban nhân dan, Chü 
tjch TiJy ban nhân dan thành phô; theo döi, don doe, kiêm tra tinE hInh, kêt qua thirc 
hin 

a) Ei vái d an, dci an, d thào vn bàn do các co quan trInh 

Các d ngh xây dmg van bàn quy phm pháp lut, dr thào van bàn quy 
phm pháp 1ut: Thc hin theo quy djnh cüa pháp lust ye xây dirng và ban hành 
van bàn quy ph.m pháp lut. 

Các d an, dii an, dr thão vAn bàn khOng phái là vAn bàn quy phm pháp 1ut: 
Rà soát h so; th.m tra ye thu tçic, hInh thirc, the thirc, ni dung, tinE thông nEat và 
hçip pháp cüa d thão vAn bàn; xây drng phiêu trinh, de xuât phuong an xir l. 



4 

Trong quátrinh xfr 1, nu con ' kin khác nhau, ch tn hgp vd Ca quan, 
cht'rc lien quan dê trao dôi, thông nhât trtróc khi trInh. 

b) Ei vó'i dir tháo báo cáo: Phi hcip vái các Ca quan lien quan biên tQp, 
hoàn chinh theo chi do cüa Chñ tjch Uy ban nhân dan thành phO. 

c) Di vi các van bàn khác: KMn ngh vi Chü tjch Uy ban nhân dan thành 
phô giao Co quan lien quan triên khai thrc hin hoc to chic các dieu kin can thiêt 
dê Uy ban nhân dan, ChU tjch Uy ban nhân dan thành phô xir l theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

d) Quàn 1, sir diing con du, thit bj luu khóa bI mt cüa co quan theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t. 

d) Phát hành van bàn cüa Uy ban nhân dan, Chü tjch (Jy ban nhân dan thành 
ph. 

e) Luu trii van bàn, h so, tài 1iu cüa Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban 
nhân dan thành phO. 

g) Theo dôi, don dc, kim tra tInh hInh, kt qua thiic hin van bàn cüa Uy 
ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô; djnh k' rà soát, báo cáo Chü 
tjch Uy ban nhân dan thãnh phô dê bào dam sr dOng b, thông nhât trong chi dao, 
diéu hành. 

h) Rà soát, tng hçip nh&ng vthng mc, phát sinh v th.m quyn, h so, trInh 
tir, thu tic và nghip vii hánh chInh van phông trong qua trinh clii do, diêu hành cüa 
Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhãn dan thành pho; kjp thi báo cáo Uy ban nhân 
dan thành phô süa dôi, bô sung; hang nàm, báo Cáo VAn phOng ChInh phñ. 

7. Thirc hin ch d thông tin 

a) T chirc, quán 1, cp nht thông tin phiric vi sr chi do, diu hành cüa fjy 
ban nhân dan, Chii tjch Uy ban nhân dan thành phô; phôi hçip cung cap thông tin 
phic vii cOng tác clii do, diêu hành cüa Chinh phü, Thu tu'âng ChInh phü. 

b) T chrc, quàn l và cong b các thông tin chInh thrc v boat dông cüa 
Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô vâ cung cap thông tin theo 
quy djnh. 

c) Xây dçmg, t chc quán l, 4n hành C6ng Thông tin din tcr thành ph; 
ket nOi vói h thông Cong Thông tin din tCr ChInh phü. 

d) Quàn l, xut bàn và phát hành Cong báo thành ph6. 

d) Thit lip, quãn 1 và duy tn hoat dng mng tin h9c cüa Uy ban nhân dan 
thành phO. 

e) Tham muu t chuc xây dmg, 4n hành H thng thông tin báo cáo cüa 
dja phuong và phôi hcrp thirc hin tich hçp, két nôi, chia sé dü 1iu vói H thông 
thông tin báo cáo Chinh phü; kêt nôi h thông thông tin hành chInh din tr phuc vu 
cong tác lãnh dao,  chi  dao,  diêu banE cüa Uy ban nhân dan, Chii tjch Uy ban nhân 
dan thành phô. 
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8. Tham muu, giüp Uy ban nhân dan thânh ph v kim soát thu tc hành 
chInh và to chüc thiic hin ca chê mt cra, mt cra lien thông trong giài quyêt th 
tuc hành chInh 

a) H1xOT1g dan, theo dOi, don dec, kim tra vic thuc hin cong tác kim soát 
thu tic hành chInh, thxc hin thii tçic hânh chInh trén môi truYng diên tir cüa các Ca 
quail, to chic thuc phrn vi quãn 1 cüa Uy ban nhân dan thành ph; tng hçp tInh 
hInh, kêt qua thrc hin, báo cáo theo quy djnh. 

b) T chrc trin khai th%rc hiên nhiêm v11 câi each thu tuc hành chInh Va Ca 
chê mt cira, ni4t cira lien thông trong giâi quyêt thii tVc  hành chinh ti dja phuo'ng; 
Cong tác truyên thông ye cái each thu tçic hành chInh. 

c) Kim soát cht lixcing cong b, cong khai thu tiic hành chInh thuc th.m 
quyên giái quyêt cüa Uy ban nhân dan thành phô; kiêm soát vic cung cap thu tVc 
hành chInh trên môi tnrmg din tr dôi vâi thu tiic hành chInh thuc phm vi giâi 
quyêt cüa thành phô. 

d) Nghiên cñ'u, d xut các chü truang, chInh sách, giài pháp, sang kin cái 
cách thu tiic hãnh chmnh và quy dtnh  có lien quail; nhân rung  nhftng mô hInh mói, 
each lam hay trong cãi each thu tiic hành ehmnh trInh cap eó thâm quyên quyêt djnh; 
dánh giá và xr l kêt qua rà soát ye thu tVc  hành chInh theo quy dinh  cüa pháp 1ut. 

d) Tip nhn, x1r l phãn ánh, kin nghj cUa t chirc, cá nhân v quy djnh, 
thu tiic hành chInhthuc phtm vi quãn 1 cUa Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban 
nhân dan thành phô. 

e) Tham gia quán 1, v.n hành Ca sO' dtt liu quc gia v thu tuc hành chInh, 
Cng Djch vçi cong quôc gia; xây dirng, quán l, vn hành va khai thác He thông 
thông tin giái quyêt thu tiic hành chInh thành phô; kêt nôi, lien thông, tich hçrp, chia 
sê dt lieu ye giái quyêt thu tVc  hành chInh, thirc hin djch vii cOng phçic vu cOng 
tác lãnh do, chi d?o,  diêu hành cüa Uy ban nhân dan, Chü tich Uy ban nhân dan 
thành phO. 

9. Tham muu, giup T.Jy ban nhân dan thành ph t chüc trin khai thirc hin 
vic gUi, nlian van ban din tO' Va xO' l van bàn, ho sa cong vic trén mOi truO'ng 
diên tU; dâu môi triên khai kêt nôi, lien thông các h thông quán 1 van bàn và diêu 
hnh giüa các Ca quan trong h thông hành chInE nhà nuO'e ti thành phO. 

10. Bão dam các diu kin v.t ch.t, k5 thut, hu cn cho hoat dng cUa I:Jy 
ban nhân dan, Chu tjeh Uy ban nhân dan thành pho; h tang k5 thut cOng ngh 
thông tin cho COng Thông tin din tO' thành phô và các h thông thông tin phc V 
cong tác chi do, diêu hành ducic Uy ban nhân dan, ChU tjch Uy ban nhân dan thành 
phô phân cOng. 

11. Hu'O'ng dn chuyên mOn, nghip vi 

a) ChU tn, phôi hçp vOi Van phông Doàn Di biu Quc hi và Hôi dng 
nhan dan thàrth phO tong kt, hixàng dan chuyên môn, nghip v.i vAn phOng dôi vói 
VAn phông các sO; Van phông Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan qun, huyn; 
eOng chUc VAn phông - Thông ké phtrO'ng, xA. 
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b) Hi.thng dn nghip vii cho cong chrc lam du méi thuc hiên nhim vu 
kim soát thu tic hành chInh ti thành phô. 

12. Th\rc hin nhim vi quãn 1 cong tác quàn tn nOi b 

a) T chirc thirc hin các van bàn, quy hoach, chuong tnInh, k hoach do co 
quan co thâm quyên ban hành ho.c phê duyt lien quan den hoat dng cüa V.n 
phông. 

b) Tip nh.n, xu l, ban hành và quãn l van bàn cüa Van phông theo quy 
djnli. 

c) Hçp tác quc t theo quy djnh cüa pháp lu.t và sir phân cOng hoc üy 
quyn cüa Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban n1in dan thành phô. 

d) Nghiên cuu, irng dyng k& qua nghiên cru khoa h9c và câi cách hành chInh 
phc viii nhim vi duçic giao. 

d) Ban hành van bàn quy djnh chirc näng, nhiêm vi, quyn han  cüa các don 
vi thuc Van phông và Quy chê lam vic cüa Van phông. 

e) Quàn l t chüc b may, biên chê cong chi.c, co c.0 ngch cong chirc, vj 
trI vic lam, Co Call Viêfl chrc theo tiêu chuân chirc danh nghê nghip và so luçing 
ngui lam vic trong các don vj sr nghip cong 1p  thuc Van phông. 

g) Thi7rc hin chê d tiên luang và các ché d, chInh sách dãi ngô, khen 
thu&ng, k lu.t, dào tao,  bôi duOng ye chuyên mOn, nghip vii dôi vâi cong chirc, 
viên chüc và ngui lao dng thuc pham vi quàn 1 cüa Van phông. 

h) Quàn l và chiu  trách nhim v tài chInh, tài san duçic giao theo quy djnh; 
hung din, kiêm tra vic thrc hin Co chê tV chü, tr chju trách nhim dOi vôi các 
don vj sçr nghip cOng l.p thuc Van phông. 

13. Djnh kS'  hoc theo yêu cu dt xuât, báo cáo lily ban nhân dan thành ph& 
Van phông ChInh phü và co' quan có thâm quyên ye tinh hInh, kêt qua thirc hin 
nhim v11 duqc giao. 

14. Thirc hin nhim vi, quyên han  khác do Uy ban nhân dan, Chu tjch lily 
ban nhân dan thành phO giao hoc theo quy djnh cüa pháp luât. 

Biu 3. Co câu t chile 

1. Lânh dao  Van phông 

a) Van phông có Chánh Van phông và các Phó Chánh Van phông. S luc'ng 
Phó Chárih Van phông thirc hin theo Quy djnh cüa Uy ban nhân dan thành phO ye 
so lucmg cap phó nguM ding dâu các Ca quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan 
thành phô Dà Nàng. 

b) Chánh Van phông là ngui ding d.0 Van phông, chju trách nhiêrn truc 
Uy ban nhân dan, ChÜ tjch Uy ban nhân dan thânh phô và truóc pháp lut ye thrc 
hin chüc nàng, nhim vii, quyên han  cüa VAn phông; thc hin nhim vii, quyên 
han theo Quy chê 1ni vic và phân cOng cña Uy ban nhân dan thành phO; chi dao, 
diêu hành mci hoat dng cua VAn phông dé thirc hin day dü chuc nAng, nhim vi, 
quyên han  duçic giao theo quy djnh. 



7 

c) Phó Chánh Van phông là ngui giüp Chánh Van phông phii trách, chi do 
mt so mt cong tác cüa VAn phông do Chánh VAn phông phân cOng; chju trách 
nhiêm tnró'c Chánh Van phông ya truâc pháp 1ut ye thirc hin nhim vi du'gc phãn 
cong. Khi Chánh VAn phông yAng mat, Chánh VAn phông üy quyên cho mt Phó 
Chánh Van phOng diêu hành ho.t dng cüa Van phông. Phó Chánh VAn phông 
không kiêm nhim ngl.xi dfrng dâu các doii vi, thuc và tr1rc thuc VAn phOng, trir 
trung hçip pháp lut có quy djnh khác. 

d) Vic b nhim, b nhirn 1i, min nhim, diu dng, luân chuyn, khen 
thu'&ng, k lut, cho tr chirc, nghi him và thc hin các chê d, chInh sách dôi v&i 
Chánh VAn phông và Phó Chánh VAn phàng do Chü tjch Uy ban nhân dan thành 
pho quyêt djnh theo quy dnh cüa Dãng, pháp lu.t và quy djnh ye phân công, phân 
cap quân 1 can b, cong chüc, viên chirc cüa Chü tch Uy ban nhân dan thánh phô. 

2. Các phông, ban thuOc VAn phông 

a) Ban Tip cong dan; 

b)PhOngD.utu-Dôthj; 

c) Phông HàIIh chInh - To chi'rc; 

d) Phông Khoa giáo - VAn xA; 

d) Phông Kinh t; 

e) Phông Kim soát thi tiic hinh chinh; 

g) PhOng Ni chInh; 

h) Phông Quàn tri, - Tài v11; 

i) Phông Tng hgp. 

3. Các don vi sir nghip trirc thuc Van phông 

a) Ban Quãn l Tôa nhà Trung tam Hành chInh thành pM Dà Nng; 

b) Cng Thông tin din tir thành pM Dà Nng; 

c) Nhà khách lily ban nhân dan thành phô Dà Ning. 

4. Vic thành lip, sap nh.p, chia tách, giãi th các don vi, thuc và trçic thuc 
VAn phông thirc hin theo quy djnh pháp 1u.t và quy di,nh ye phân cOng, phân cap 
quàn l t chirc b may hin hành cüa Uy ban nhân dan thành phô. 

5. Vic be, nhim, b nhim 1i, min nhim, khen thtrng, k' lu.t, nghi hu'u 
và thçrc hin ch d, chInh sách khác dôi vâi cong chác, viên chCrc, nguâi lao dng 
các don vj thuc và trirc thuc Van phông dugc thc hin theo quy di,nh  pháp 1ut 
và quy di,nh v phân cOng, phân cap quãn l to chüc b may, can bO,  cOng chirc, 
viên chirc cüa Uy ban nhân dan thành phO. 

Diêu 4. Biên chê và so lirqng ngtrôi lam vic 

1. CAn cü vao kMi luçmg cong vic, tInh cht, dc dim chiTrc nAng, nhim v, 
v trI vic lam, hot dng c1ia co quan và các don vi,  tnrc thuc; Chánli. VAn phông 
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trinh Üy ban nhân dan thành ph quy& djrih biên ch cong chá'c, s luçmg nguYi lam 
vic và hçTp dông lao dng cüa Van phàng theo quy djnh. 

2. Vic phân b biên ch cong chic giQa cáo phông, ban do Chánh Van phông 
quyêt djnh trên co s nhiin vçi, khôi 1u9'ng cOng vic và theo quy djnh tai Nghi 
dnh so 107/20201ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2020 cüa Chinh phi sü'a dôi, bô sung 
mt so diêu cña Ngh dinh  sO 24/2010/ND-CP ngày 04 tháng 4 nàm 2014 cia Chmnh 
phü quy djnh to chirc cáo ca quan chuyên mon thuOc Uy ban nhãn dan tinh, thành phO 
trirc thuOc Trung ucing. 

3. Vic M trI cong tác d6i vói cong chirc, viên chirc cüa VAn phông cAn ci 
vào vj trI vic lam, tiêu chuân chirc danh cOng chüc, viên chiirc và theo phârn chat, 
nAng liic, sâ tnrà'ng, dam báo diing quy djnh cüa pháp lut. 

JJiu 5. T6 chfrc thirc hiên 

1. Chánh VAn phàng can cir chirc näng, nliim viii và quyn h.n ci:ia VAn phàng 
dê xây dimg, ban hành Quy ché lam vic cüa Vn phông dê to chirc thrc hin; quyêt 
djnh thành lap, dôi ten và quy djnh cii the chiTrc nAng, nhim viii, quyên han cáo phông, 
ban thuc VAn phông theo nguyen tAo bao quát day th cáo linh viic cong tác, phii 
hçip vó'i tInli chat, dc diem Va khôi hrçing cong vic thxc tê cüa co quan, báo dam 
thun tin trong vic giâi quyêt cOng vic cia tO chc vâ cOng dan; báo cáo Uy ban 
nhân dan thânh phô (thông qua S& Ni vii) theo quy djnh. 

2. Trong qua trInh thirc hin Quy djIIh nay, nu cn süa d&, b sung, Chánh 
Van phông dê xuât, kiên nghj Uy ban nhân dan thành phô xem xét, quyt djnh theo 
thâm quyên./. 
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